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“স্বিত্বা পিতরো কশ্চিৎ ব্যাধঃ পরমধন্ম্মবিৎ। 

লেভে সর্বভুতাং যা তু সাধ্যতে ন তপস্থিভিঃ ॥” 

“বৃহদ্ধন্্পুরাণম্।” 

শ্রীপ্রতাঁপচক্দ্র দে কর্তৃক প্রকাশিত 
৬৬ নং নিমুগোন্বামীর লেন, কলিকাতা । 

প্রথম সংহরেণ । 
সপ স্প টি... 

ইউনাইটেড প্রেস । 
৬৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা । 

জ্ীতিনকড়ি চক্রবর্তী ছার! মুদ্রিত । 

সন ১৩১৯ সাল। 
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“ঠাকুর ভাই! আপনার প্রদন্থ পিভ মাত পুজা 

আাচবণ করিয়া আসি রুভার্ধ ভইয়চি এন আমার 

ভান্স সঙ্গল ভইয়াছে |” 

শীঅনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায় । 

কুঞ্কালী ভবন, কালীঘথাট । 





সত হ 
শপ 

সঃ 

“সভখশয । আপনার পদ মাত পুন পাপ্ত হইয়া 

আামাব চিব বাসনা পুণ ভইয়াছে এবং আমি তৃপ্তি 
লাভ কাঁবষাছি। |; 

লীধর্ম্মদাস ভট্টাচার্য্য 
বপুনাপপবর, বিলগ্রাম । 





* তৃমিকা। 
বা যজ্ঞ ব্যাপ্যপ্ত রি 2 

তথা তা রি? 
স্বর্গো ধনং বা দি চ। 
গৃহবৃত্যন্থরোধেন ন ক্রিফিদপি ভং ॥৮ 

শন সত্যং দা 

“রামায়ণ |” 

সত্য, দান, মান, বা দত্তদক্ষিণ যজ্ঞ সকল পিতৃসেবার সায় 

শ্রেষ্ঠ ফলদাতা নছে। পিতার সেব! করিলে স্বর্গ, ধন, ধান্ত, 

বিদ্যা, পুত্র ও সুখ কিছুই ছুর্লভ হয় না। 
পিতৃমাত্ পুজার ঘর! মানব অতুল প্রশ্ব্্য লাভ করিয়া 

তাহার ভোগে তৃপ্তি লাভ করে। তৃপ্ত মানব গুরু বরণ 

করিয়া! ভবব্যাধিনাশক বীজ মন্ত্র গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। 

এইরূপে গৃহীত মন্ত্রই কেবল মানবকে মুক্তি প্রদান করে। স্থতরাং 

প্রবৃত্তি মার্গে অবস্থিত মানব যাবৎ দৈহিক ভোগের আশার 
নিবৃত্তি না হয় তাবৎ পিতৃমাতৃ পুজা করিবেন। দৈহিক ভোগাশা 
নিবৃত্ত হইলেই তিনি আপন! হুইতে গুরুকে প্রবৃত্তির সব দান 
করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবেন এবং গুরুপুজা! করিতে শিখিবেন। 

দেহাত্ব-জ্ঞান নাশের জন্য প্রথম শিক্ষা পিতৃমাতৃ পুজা । 

বালক অবস্থা হইতে প্রক্কৃতি গঠিত না হইলে যৌবন অবস্থায় 
কর্ম করিতে বহু অস্থবিধা হয় । তাই যাহাতে এই পুস্তক 

বিদ্যালয়ের পাঠা হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমার সাধ্যানুষায়ী 
চেষ্টা করেয়াছি। আমাদের পরিব্র্তনের সময় উপস্থিত হইব 
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থাকিলে সকলেই ইহ! আগ্রহের সহিত শিখিবেন এবং বিদ্যালয়ে 
বালকদিগকে শিখাইবেন। 

হিন্দুধর্মের পর পর সোপানগুলি গোলমাল হইয়৷ যাওয়ায় 
আমর সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মের আশ্রয় পাইয়াও কার্ষে, ফলবান 

হইতেছি না । "যাহাতে যথাশীন্্র পর পর সোপান সমুদয় পুনঃ 
প্রকাশিত হয়, তাহাই “আমার ইচ্ছা। ইহার দ্বারা একটা 
জীবনও যদি গ্ররূত পথ গ্রহণ করে, ঢাহা হইলেই আমার শ্রম 
সার্থক মনে করিব। 

যাবৎ ধনজনের আশ! থাকিবে তাবং নর পিতৃমাত পুজা 

করিবেন এবং যথাসাধ্য কৌলিক € বার মাসের তের পার্বণ ) 

ছুর্গী, লক্ষ্মী পুজাদি যথাকালে করিবেন। এই কর্ম করিতে 

করিতে ধন জনের আশার শান্তি কান উপস্থিত হইলে সর্বস্ব 

বিনিময়ে গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিবাহিত ব্যক্তি 

সন্ত্রীক বানপ্রস্থ অবলঘ্বন করিবেন এবং অবিবাহিত বাক্তি 

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। ইহাই প্ররুত পথ। এই পথ হারাইয়া 

আমর! হৃর্যসমদীস্তিমান্ ধন্মাবলম্বনেও আধার দেখিতেছি। 

পিতৃমাত্ পুজায় প্রতাক্ষ দেবতাদেরও পৃজা করিতে হয়। 

গুরুগর্গা চ মাতা চ পিতা হুর্যোন্দুবহৃয়ঃ | 

প্রত্যক্ষ দেবতা! এতাঃ পতি স্ত্রীণাং তথাস্থৃতঃ ॥ 

শাস্ত্রকারের! গুরু গঙ্গা পিত৷ মাতা সুর্য চন্দ্র ও বহ্িকে 

এবং স্ত্রীদিগের পতিকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়াছেন। 

গ্রন্ছকার। 



পূর্বকালে কৌশিক নীমে একজন বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 
ভপোধন কৌশিক একদিন বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদ পাঠ করিতে- 
ছিলেন, সেই সর্মকধ এ্রকটী বক তাহার মাথায় মল ভাগ 
করিয়াছিল। তাহান্তে দ্বিজসত্তম কুষ্ট হইয়া বকটার প্রতি 

সৃষ্টি নিক্ষেপ করায় বকটা মরিয়া ভূমিতে পড়িয়াছিল। দ্বিজ তাহার 
ক্রোধের দোষে অপর একটা প্রানী মরিল দেখিয়া ছঃখিত 

হইয়াছিলেন। “আমি কি অন্যায় করিলাম! হায়! আমি 
কি পাপ করিলাম !” ইত্যাদি বাক্য বলিতে বলিতে ভিনি 

ভিক্ষার জন্য নিকটস্থ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন । 

সেই গ্রামে পতিব্রত। নামে এক সাধবী স্ত্রী তাহার পতির 

সহিত বাম করিতেন। তিনি পতিকে প্রতাক্ষ দেবতা! বলিয়া 

জানিতেন। তিনি সর্বদা তাহার স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন 
করিতেন। তিনি পতির স্থুখে সুখী এবং হুঃখে হুঃথী ছিলেন । 

তিনি কখনও পতির নিন্দা করিতেন না বা অন্ত কেহ নিন্দা 

করিলে তাহ! তিনি সহা করিতে পারিতেন না। তিনি পতি না 

খাইলে খাইতেন না এনং পতি না শ্ুইলে শুইতেন না। 
পতিকে দেখিবামাত্র তিনি উঠিয়। দীড়াইতেন এবং পতি ন! 



২. পিতৃ-মাতৃ পুজা 

বসিলে তিনি বসিতেন না। তিনি সর্বদা স্বামীর নিকট 

বিনীতভাবে থাকিতেন এবং নম্রভাবে তাহার সহিত কথ! 

কছিতেন। স্বামী বিদেশে গমন করিলে পতিব্রতা চুল বাঁধিতেন 
না, ভাল কাপড় পরিতেন না, ভাল দ্রবা খাইতেন না, 

কোনরূপ হাঁস্য-আমোদ করিতেন না, কোন কৌতুক-ক্রীড়াদি 
দেখিতেন না, বা! কোন পুরুষের ঘহিত ভাল করিয়া কথা 

কহিতেন না। সদাচারবতী, শুচি এবং কার্্যকুশল! পতিব্রত। 

সর্বদাই ভর্তার হিত-চিন্তা করিতেন'। তিনি প্রত্যহ পতি পুজ। 
করিয়া পতির চরণামৃত পান করিয়া নীরা প্রসাদ ভোজন 

করিতেন। 

কৌশিক তিক্ষার জন্ত ঘুরিতে রিতে পতিব্রতার গৃহে উপ- 
স্থিত হইয়া! পতিব্রতাকে দেখিয়া বলিলেন--“মা ! আমি দেহী 

আমাকে ভক্ষণ দাও।” পতিত্রতা আগত্ত অস্তিথিকে “আপনি 
অপেক্ষ। করুন আমি ভিক্ষা আনিতেছি” বলিয়া ভিক্ষা! আনি- 

বার জন্ত গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র দেখিলেন তাহার পতি 

ক্ষুধার্ত হইয়া তথায় উপস্থিত্ত রহিয়াছেন। পতিকে (েখিবামাত্র 
পতিব্রতা তাহার পুঁজ! করিলেন । 

পত্তিপূজা করিয়া পত়িব্রত৷ স্বামীকে প্রণাম করিবেন এবং 
ভিক্ষাপাত্র লই! কৌশিককে ভিক্ষা দিবার ভ্বন্ত বাহিরে আসিয়া 
বলিলেন, “হে ব্রহ্গন্। ভিক্ষা গ্রহ করুন।” কৌশিক ঈষৎ 
রোষের সহিত বলিলেন, «ভাল কথা, মা! বল দেখি আমি 
কতক্ষণ দীড়াইয়! আছি। ভিক্ষা দিবে না বলিলেই আমি চলিয়া! 
ঘাইতাম।” " পত্তিব্রতা ব্রাঙ্গণের অমর্ষ দেখিয়া তাহাকে শাস্ত- 

স্বারে বলিলেন, “হে বিদ্বন্! আমাকে ক্ষম। করুন । স্ত্রীর পতি 
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অপেক্ষা জগতে কেহ শ্রেষ্ঠ নয়। আমি ভিক্ষা আনিতে গমন 

করিয়া দেখিলাম আমার পতি গৃহে উপস্থিত রহিয়াছেন। 

আমি শত কর্ম ত্যাগ করিরা অগ্রে তাহার পুজ। করি। সুতরাং 
তাহাকে পুজা. করিয়া আসিতে আমার একটু বিলম্ব হুইয়াছে। 
আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন|” তাহ! শুনিয়া কৌশিক 

বলিলেন, “ত্রাঙ্গণ অপেক্ষাও কি তোমার পতি শ্রেষ্ঠ? গৃহস্থ 

ধর্মে থাকিয়া তুমি ত্রাহ্ষণের অপমান কর? ব্রাঙ্গণেরা' ষে 

ক্ুদ্ধ হইয়া পৃথিবী পধ্যস্ত দগ্চঈকরিতে পারেন !» 
পতিব্রতা বিনীত স্বরে উত্তর করিলেন, “হে ঠাকুর! 

আমি বকী নই €্য আপনার কোপদৃক্িতে ভম্ম হইব। 
হে তপন্বী!. .আমি আমার কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিতে বিলম্ব 

করিয়াছি তাহাতে আমার কোন দোষ হয় নাই। ব্রাহ্মণ- 
দিগের মাহাত্ম্য. আমি জাঁনি, কিন্ত মামার উপর অযথা রাগ 
করিয়া আপনি আমার কিছুই করিতে পারিবেন না। পতি 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমার কেহ নাই, পতিপুজ৷ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
কর্ম আমার কিছু নাই এবং পতিসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্মও 

আমার .আর নাই। হে -বেদজ্ঞ! ক্রোধ জীবের প্রধান 
প্লিপু, আপনি উহ! ত্যাগ করুন ।” 

কৌশিক অবলামুখে সর্বজন অবিদিত তাঁহার বকভশ্মের 

কথ শুনিয়া সুগ্ধ হইয়া! ভক্তি গদ্গধ্চিত্তে বলিতে লাগিলেন, 
“মনা! ঢুঃসাধা তপস্যা করিয়াও যে দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে 

পারি নাই, তুমি কিরূপে তাহা ঘরে বসিয়া লাভ করিলে? না! 

আমার আর রাগ নাই। আমাকে শ্রী তোমার দিব্যজ্ঞান 

লাভের উপায় বল।” | 



৪ পিতৃ-মাত্ পুজা । 
সমর নি পপ এটি স্ট্রিট টি এ সওম পি শসা এর শি এসএ রইল 

পতিব্রতা বলিলেন, “হে বিপ্র! কেবল মাত্র পাতিব্রত্য ধর্ম 

পালন করিয়। আমার এই জ্ঞান জন্মিক়্াছে।” 

কৌশিক বলিলেন, প্মা! বল তোমার সেই পাতিত্রত্য 
ধর্মের কথা, আমাকে একবার বল! কঠোর তপস্যায়ও যে ফল 

প:ওয়। বান না--গৃছে বসিয়া ধে কর্শ করিলে সেই ফল 

পাওয়া বার, তাহা আমাকে বল।” 

তখন পতিব্রতা বথাশাস্ত্র পতিপূজার নিয়মাদি কৌশিককে 
শুনাইলেন। রর 

কৌশিক নীরবে পতিব্রত৷ কধিত পতিপৃজার নিয়ম সকল 
শুনিলেন। পতিত্রত৷ তাহার কথ! শেষ কছিলে তিনি অশ্রপুর্ণ- 

লোচনে ভাবে গদ্গদ হুয়া! বলিলেন, “হে পতিব্রভে! তুমি 
ধন্তা ! তোমার জন্ম সার্থক! এ জগতে এরূপ সুন্দর ধশ্শের 

কথা আমি আর কখন শুনি নাই। মা! তোমার কথাগুলিতে 

আমার দেহ পবিত্র হইল। যে স্ত্রী এই উত্তম সহজ ধর্মপথ 
পাইয়াও আলস্যদোষে ইহা! গ্রহণ করেন না, তিনি নিশ্চয়ই 
হতভাগিনী; এবং যে পতি এই সহজ ধর্ম তাহার পত্বীকে 

শিক্ষা দেন না তিনি তাহার পত্রীর উপর কর্তব্য পালনের ক্রটা 

করেন। হেসাধ্িব! আহা! আহা! এমন সুখ-সাধ্য উত্তম 

ধন্দ আমি আর শুনি নাই। ইহাতে যে স্ত্রীগণের ভূতভবিষ্যং 
জ্ঞান জন্মিবে তাহা আর আশ্চধ্য কি? মা! বল আমার 

গতি কি হইবে? আমাদের -জন্ত যদি কোন সহজ উপায় 

থাকে, মা! আমাকে তাহা বলিয়! দেও। আমি মহাপাপী, 
মা! আমায় ত্রাণ কর!” ইহা! বলিয়া কৌশিক কাঁদিতে 
লাগিলেন। 



পিতৃ-মাত্ পূজা ৫ 

পতিব্রতা কৌশিককে কাঁদিতে দেখিয়া করুণস্বরে বলি- 
লন, “হে দেব! আপনি কাদিবেন না। আপনাদের প্রত্যক্গ 

দেবতা পিতা মাতা; যাবত না তাহাদের পুজায় সিদ্ধিলাভ 

হয়, তাবত তাহাদের ভজনা করাই আপনাদের কর্তব্য । আপনি 
পিতৃমাত পুজা! না করায় কঠোর তপস্যা করিয়াও ফল 
পাইতেছেন না ।” 

কৌশিক কহিলেন, পহে পতিব্রতে ! পিতৃমাতৃ পুজায় কি 
ফল পাওয়া যায়, আমাকে ঈ্ল ?” 

পতিব্রতা কহিলেন, “হে দ্বিজ! পিতৃমাত্ পুজার ফলে মানুষ 

ধার্মিক হইয়া অতুল *নুখ-সম্পর্দ ভোগ করে। 
তখন কৌশিক অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, “মা! 

তোমার মঙ্গল হউক |) আমাকে পিতৃমাত্ পুজা শিখাইয়া 
দেও ।” 

পতিব্রত। কহিলেন, “হে ভূদেব! আপনি মিথিলায় ধর্ম 

ব্যাধের কাছে গমন করুন, তিনি আপনাকে পিতৃমাত পুজ! 

শিখাইয়া দিবেন ।” 

কৌশিক তখন রা শত শত ধন্যবাদ দিলেন। 
সতীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌশিক সেই দিবসেই 

মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নান! গ্রাম, নদী, বন 

এবং মাঠ অতিক্রম করিয়া কৌশিক মিথিলাম্ন পৌছিলেন। 

তথায় পৌছিয়া তিনি ধর্মব্যাথের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 
মৈথিলেরা তীহাকে একটা মাংসের দোকান দেখাইয়া! দিয়! 
বলিল, প্র মাংস বিক্রেতা মহাজনই ধর্ধব্যাধ নামে খ্যাত।” 
কৌশিক সেই বিপণির এক পার্থে দীড়াইয়া ধর্মব্যাধের 



ঙ পিতৃ-মাড্ পুজা । 
১০৩ 

ংস [ বিকরু দেখিতে লাগিলেন। কিছুকাল অন্তরে জনতা 

কমিয়া যাওয়ায় ধর্মব্যাধ অবসর পাইয়া কৌশিককে বথারীতি 
অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন__“হে কৌশিক! আপনি পতি- 
ব্রতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন। 

আপনি ব্রাহ্মণ স্থতরাং আমার গুরু ।* কৌশিক উহা শুনিয়া 

বিশ্মিত হইয়। বলিলেন, “হে ধর্শব্যাধ! আমি আপনার 

দিব্জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আশ্চ্্যািত হুইলাম। 
আমি কঠোর তপস্যা করিয়া যে জ্শান লাভ করিতে পারি 

নাই, আপনি মাংস বিক্রয্নরূপ নীচ কর্ম করিয়াও কিরূপে 

তাহ লাভ করিলেন ?” ধর্ম্ববাধ ঈষৎ হাস্য করিয়! বলি- 

লেন, “আমার কর্ম নীচ হইলেও, আমি কুলধর্ম পালন 

করিতেছি বলিয়া উহা! শ্রেষ্ঠ হইয়াছে । হেবিপ্র! সংসারী 
ব্ক্তি শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ দেবতা পিভা- 

মাতাকে পুজা করিলে সকল সিদ্ধিই লাভ করিতে পারেন। 
হে বিজ! আপনি আমার সহিত এখন আমার গ্ৃহে 
চলুন |” 

কৌশিককে অগ্রবর্তী নী ধর্মব্যাধ যথাসময়ে গৃহে 

পৌছিলেন এবং তাহাকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া 
পাদ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাহার পুঙ্জা করিলেন। তখন 

কৌশিক ধর্শব্যাধকে জিজ্ঞাস! করিলেন-_ 

হে লুৰক! আপনি যে শিষ্টাচারের কথা বলিয়াছেন, 

তাহা কিরূপ আমি শুনিতে ইচ্ছ! করি ।” 

ধর্ম্মবব্যাধ বলিলেন, “সত্য পালন, গুরুজনের সেবা, প্রিয় 

বাকা প্রয়োগ এবং দান করা? অনহ্য়া, ক্ষমা, শাস্তি ও সন্তোষ 

ডি ৩৮ 



পিতৃ-মাত্ পুজা ৭ 
শশা নিও ২ চো্ি্নিএও বি ই সি 

রক্ষা করা; এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাতসর্ধা 

ত্যাগ করাকে শিষ্টাচার বলে 1” 

কৌশিক বলিলেন, “হে মুগজীবন! আপনার কথা শুনিয়া 
আমি আনন্দ লাভ করিতেছি। এক্ষণে আপনি কিরুপে 

পিতৃমাত্ পুজা! করিতে হয় তাহা বলুন ।” 
ধর্মব্যাধ বলিলেন, “হে ব্রাঙ্গণপুঙ্গব ! যে ধর্ম আচরণ 

করিয়া আমি সংসারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি তাহা আপনি 

প্রত্যক্ষ দর্শন করুন। অধীপনি আমার সঙ্গে ঘরের ভিতরে 
আগমন করুন, আমি এখন আমার পিতামাতার পুজা 
করিব |» ৯ 

কৌশিক উহা! শুনিয়া ধর্মব্যাধের সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ 

করিলেন। সেই গৃহস্থিত বস্তগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে 
সজ্জিত ছিল। গৃহে নুপ্দর শধ্যার উপর ধর্ব্যাধের পিত৷ 

ও মাতা বসিয়াছিলেন। তিনখান আসন, এক ঘটা জল, এক 

জোড়া কোশাকোশী, ছুইটী শঙ্খ, একটী তাত্রকুণ্ড, ছইটা বাটা, 

গ্রকটী ঘণ্টা, একটী ধুনচী, একটী প্রদীপ, একখান থালায় 
ফুল, চন্দন, দুর্ববা, তিল, কুশ, আতপ চাউল, যব এবং সর্ষপ, 

অপর ছইখান থালায় নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য ভ্রব্য, ছুই গেলাস 

জল এবং ছই ডিবে পান সেই ঘরের শোভা বদ্ধন করিতেছিল। 
সেই ঘর দর্শন করিলেই বোধ হয় ষেন উহা দেবতা পুজার 
জন্তই মাত্র ব্যবন্থত হয়। এই সকল দেখিয়| কৌশিকের মন 
অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়াছিল । ধর্শব্যাধ কৌশিককে সেই গৃহের 

এক পার্খে বমিতে দিয়া বলিলেন, “হে তপোধন! আপনি 

আমার পিত্মাত্ পুজা অবলোকন করুন ।” 



৮ পিতৃ-মাত্ পুজ। 

ধর্মব্যাধের পিতৃ-মাতৃ পূজা । 
ধর্মব্যাধ পিতামাতার নিকট জান্থু পাতিয়া বসিয়া হাত 

যোড় করিয়া বলিলেন-_-”হে প্রত্যক্ষ দেবতাছয়! আপনার! 

আজ্ঞা করুন, আমি আপনাদের পুজা করিব।” ধর্ম্মব্যাধের 
পিতামাতা৷ “তথাস্ত” বলিলেন। 

ধর্মব্যাধ ছুই খান আসন বিছাইয়। পিভামাতাকে দক্ষিণমুখী 

বসাইলেন এবং তাহাদের সম্মুখে নির্জে একখান আসন বিছাইয়! 
উত্তরমুখী বসিলেন। 

তিনি এক বিন্দু জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া “বিষ্ণকে নমস্কার 
বলিয়া তাহা পান করিলেন। আরও দুইবার ত্রব্ূপ আচমন 
করিলেন। পুনরায় তিনি দক্ষিণ হাতে একটু জল লইয়া 

“হে বিষ্ণু! অদ্য অতুল সুখ সম্পদ লাভের জন্ত এবং তাহ! 
তোগজনিত নিবৃত্তি উদ্ভবের জন্ত আমি পিতৃমাত্ পুজা 
করিব।” বলিয়া! হাতের জল ঈশান কোণে ফেলিয়! দিয়া 
সন্কল্প করিলেন। 

লাল চন্দন দ্বারা নিজের আসনের নীচে একটী ত্রিভুজ 
আকিয়া “আধার শক্তিদিগকে নমস্কার” বলিয়া তিনি সেই 
ত্রিকোণে একটা চন্দনযুক্ত ফুল দ্িলেন। তিনি আসন ধরিয়া 
বলিলেন, “আসন মন্ত্রের মেরুপৃষ্ঠ খষি সুতলছন্দ কুম্ম দেবতা। 

আসনে বসিবার জন্য ইহার ব্যবহার হয়।* এবং হাত যোড় 
করিয়া বলিলেন, “হে পৃথিবি! ভূমি লোক সকলকে ধারণ 

করিয়াছ; বিষণ তোমাকে ধারণ করিয়াছেন; তুমি আমাকে 

সর্বদ। ধারণ করিয়া আমার আসন পবিত্র কর।” আবার 



পিকহপুল ৯ 
চন্দন দ্বারা আসনের উপর একটা ত্রিভুজ আকিন্বা, "আধার- 

শক্তি কমলাসন তোমাকে নমস্কার” বলিক্ন! তাহাতে একটী গন্ধ- 
পুষ্প দিলেন। এইক্পে ধর্মব্যাধ জালনশুদ্ধি ফরিলেন। 

ধর্শব্যাধ নিজের বাম্গিকে ভূমিতে চন্দন দ্বারা একটা 
ত্রিকোণ আকিকা! “আধার শক্তিদিগকে নমস্কার” বলিয়া! তাহাতে 

একটী গন্ধপুষ্প দিলেন। তান্পপর কোশ৷ তাহার উপর রাখিয়! 
কোঁশায় জল, বেলপাতা, দূর্বধা, তুলসী, আতপ চাউল ও ভুল 
দিলেন। দক্ষিণ হস্তের ম্্য আঙ্ুলকে ঈষৎ আকুঞ্চিত করিয়া 
তর্জনীর মধ্যপর্ব্বে লাগাইয়৷ মধ্যমার পৃষ্ঠ ঘর! জল আলোড়ন 
করিতে করিতে বলিলেন, প্গঙ্গা ঘমুনা! গোদাবরী সরস্বতী নর্শদ! 
সিন্ধু ও কাবেরী আদি নদী নকলের জল আমার এই জলে 
আগমন করুক।” এইরূপে তিনি সাম্যন্তাধ্য স্থাপন করিলেন । 

বামহাতে ঘণ্টা বাজাঁইয়া দক্ষিণ হাতে আতপ চাউল ছড়া- 
ইতে ছড়াইতে “্ভূমিস্থিত ভূত সব সরিয়া যাও এবং বিস্তকারী 
ভূত সৰ শিবের আজ্ঞা নষ্ট হও” বলিয়া তিনি তৃতাপসারণ 
করিলেন। 

তিনি চন্দনযুক্ত একটী লালফুল উভয় করে পেষণ করিয়! 
উহ্বার স্বাপ লইলেন এবং উহা ঈশান কোণে ফেলিয়া! দিয়া 
করগুদ্ধি করিলেন। 

সামান্তার্ধ্য জল পুজার দ্রব্যাদিতে ছিটা দিয়া সমস্ত অমৃতময় 
হুইল চিন্তা করিয়। তিনি পুজাত্রব্য শুদ্ধি করিলেন। 

তখন ধর্মব্যাধ একী বাটা পিতার সম্ুথে এবং অপন্ন 

বাটা মাতার সম্ুথে রাখিলেন এবং তাশ্রকুণ্ডটী উভরের মধ্য- 

স্থানে রাখিলেন। 



১৬ পিভৃ-মাতৃ পূজ1। 
হা. 8 এলপি উপ পি সিট এল ডিসি সি টি লি 1৮০০৩ শশা 

“দেব গণেশ! এই গন্ধ পুম্প আপনাকে দিলাম ।» 
"গুরুদেব 1* এই গন্ধ পুষ্প আপনাকে দিলাম ।” 

“মাতর্গঙে ! এই গন্ধ পুষ্প আপনাকে দিলাম ।” 
" পহুর্য্যদেব ! এই গন্ধ পুষ্প আপনাকে দিলাম ।৮ 

শ্চন্দ্রদেব! এই গন্ধ পুষ্প আপনাকে দিলাম ।» 

'“বন্িদেব ! এই গন্ধ পুশ্প আপনাকে দিলাম ।” 
বলিয়া তিনি এক একটা গন্ধ পুষ্প তাত্রকুণ্ডে পিতামাতা! 

ভিন্ন অন্যান্য প্রত্যক্ষ দেবতাদের দিলেন । : 
চক্ষু যুদ্রিত করিয়া ক্রোড়ে হস্তদ্ব় রাখিয়া পিতার মৃত্তি 

হৃদয়ে দেখিতে দেখিতে তিনি ধ্যান পড়িলেন'। 
“মনইন্ত্িযযুক্ত সুল্পদেছের উৎপাদক অসিবংশী ও সুণ্ড- 

ধারী ঘম জন্মদাতাকে ধ্যান করি ।” 

এবং হৃদয়স্থিত পিতাকে মনে মনে পুজা করিলেন, যথা--- 

“জন্মদাতা সর্ধদেবময় পিতঃ! আপনাকে ক্ষিতিতত্বগন্ধ অর্পণ 

করিলাম।” 
এইরূপ বলিয়া “আকাশতত্বপুষ্প”, “বায়ুতত্ব ধৃপ”, “তেজ- 

তত্ব দীপ” এবং “অপতত্ব নৈবেন্তঠ দিয়! পিতার মানস পুজা 

করিলেন । 

“পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরম তপ। পিত৷ 

সন্তুষ্ট হইলে সর্ধদেবতাই প্রীত হইয়া থাঁকেন।” বলিয়া তিনি 
হৃদয়স্থ পিতাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া চক্ষু মেলিলেন। 

তিনি একটা ফুল স্বীয় বক্ষের নিকট ধরিয়া আবার পূর্বোক্ত 

* যাবত মন্ত্রদাত। গুরু ন। হ'ন, ভাবত সহশ্ররস্থ শিবই গুরু । 
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ধ্যান পড়িলেন ও ফুলটা পিতার সম্মুখস্থ তাত্রকুণ্ডে রাখিয়া 

বাহৃপুজা আরম্ভ করিলেন। 

পিতার সম্মুখের বাটার উপর পিতার দক্ষিণ পদ ধীরে 
ধীরে আনিয়া রাখিলেন এবং ঘটী হইতে জল ঢালিয়া “হে 

জন্মদাত৷ সর্ধদেবময় পিতঃ ! আপনাকে পাগ্ অর্পণ করিলাম” 

বলিতে বলিতে পাদ ধৌত করিয়া গামছার দ্বারা ভালরূপে 
মুছিয়া দিলেন । 

একট শহ্ঘে জল, আঁতপ চাউল, যব, তিল, অর্ষপ, কুশ, 

ুর্বা, ভুলসী ও ফুকা দিয়া “হে জন্মদাতা সর্বদেবময় পিতঃ! 
আপনাকে এই অর্ধ্য অর্পণ করিলাম ।* বলিয়া উহ! পিতার 
দাথায় স্পর্শ করাইয়া রাখিয়া দিলেন। 

একটু সামান্তার্্য জুল লইয়া পিতার ওষ্ঠদবয় মুছিয়৷ দিতে 
দিত্বে বলিলেন, “হে জন্মদাতা সর্ধদেবময় পিতঃ ! আপনাকে 

এই আচমনীয় অর্পণ করিলাম” একটু চন্দন পিতার নাকের 
নিকট ধরিচলন এবং “তে জন্মদাতা সর্বদেবময় পিতঃ! এই 

গদ্ধ আপনাকে অর্পণ করিলাম 1” বলিয়া উহ! পিতার কপালে 

দিয়া দিলেন। 

ফুল দিয়া পিতাকে সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন, “হে জন্স- 
দবাতা সর্ব্বদেবময় পিত্বঃ ! এই পুষ্প আপনাকে অর্পণ করিলাম ।” 

তিনি ধুনচীতে ধুপ দিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইভে উা! 
পিতার বাম দিক দিয়া নাক পর্য্যন্ত তুলিয়! দক্ষিণ দ্বিক দিয়া 

ঘুরাইয়া আনিয়া ণহে জন্মদাতা অর্ধদেবমর পিতঃ! এই ধুপ 
আপনাকে অর্পণ করিলাম ।” বলিয়! উহা পিতার বামে রাখির। 

দিলেন। 



১২ পিতৃ-মাত্ পূজা । 
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তিনি দীপ হাতে লইয়। ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে উহা 
পিতার দক্ষিণ দিক দিয়া চক্ষু পর্য্যস্ত ভুলিয়া বাম দিক দিয়া 

ঘুরাইয়া আমিয়া “হে জন্মদাতা সর্বদেবমন পিতঃ! এই _দীপ 
আপনাকে অর্পথ করিলাম ।” বলিয়া উহা! পিতার দক্ষিণদিকে 

রাখিয়া! দিলেন। 

খাদ্যদ্রব্য সহ থালা পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, “হে 

জন্মদাত। সর্ববদেবময় পিতঃ! এই উনবেদ আপনাকে অর্পণ 
করিলাম 1” 

এক গেলাস জল পিতার সম্মুথে রাখিয়া তিনি বলিলেন, 

«ছে জন্মদাত! সর্ধদেবময় পিতঃ ! শর পুরীর রর আপনাকে পি 
করিলাম ।” 

পান সহ ডিবে পিতার সন্মুধে রাখিয়া তিনি বলিলেন, “হে 

জন্মদাতা সর্বাদেবময় পিতঃ! এই তীন্থুল আপনাকে অর্পণ 

করিলাম ।” 

পিতার পদ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া ববি- 

লেন, ““পিত্বাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরমতপ। পিতা গ্রীত 
হইলে সর্ধদেবতাই গ্রীত হইয়া থাকেন।” এইরূপে পিতাকে 
প্রণাম, করিয়া! ধর্্বব্যাধ হাতযোড় করিয়। পিতার স্তব পাঠ 
করিলেন--. 

“হে প্রিতঃ জন্মদাতা সর্বদেবষয়! হে স্থখদ প্রমন জুগ্রীত 

হাতা! হে করুণাসাগর ! আপনি সর্বযজ্ঞের স্বরূপ, স্বর্গ 

পরমেষ্ঠি এবং সর্ধতীর্থ দর্শনের ফল, আপনাকে নমস্কার । হে 
সদাশুতোষ শিব্রপ! আপনাকে নমস্কার। হে সদদাপরাধ- 

ক্ষমাকারী সুখরূপ স্থখদাতা ! আপনার কৃপায় এই ছুর্গভ মানুষ- 
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জন্ম প্রাপ্ত হইয়া! আমি ধর্মকার্যোপযোগী হইয়াছি । হে পিতঃ। 
আপনাকে বার বার নমস্কার । আপনার দর্শনই আমার তীর্থ- 

মান, তপ, হোম ও জপ। হে মহাগুরুর গুরু পিতঃ ! আপনাকে 

নমস্কার । কোটী কোটী পিতৃতর্পণ এবং শত শত অশ্বমেধ 

বযজ্জের ফল আপনার স্তবপাঠ ও আপনাকে প্রণাম করিলেই 

হয়, হে পিতঃ ! আপনাকে বার বার নমস্কার করি”। “পিত্তার 

এই স্তব প্রত্যহ প্রাতে, পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে, নিজের জন্ম দিনে 

এবং সাক্ষাৎ পিতার অধ্রেঁ দীড়াইয়া যিনি পাঠ করেন জগতে 

তাহার ছর্লভ কিছু থাকে না। তিনি সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। 
পুত্র নানা অপকর্ম গ্ষরিয়াও এই পিতৃ-স্তব পাঠ করিলে সর্বা- 

-পাপমুক্ত হইয়া সুখী হয় এবং নিত্য পিতার ও্রীতিকর হইয়া 
সর্ব কর্মক্ষম হয় । 

তিনি এইরূপে পিতার স্তব পাঠ করিয়া হাতযোড় করিয়া 

বলিলেন, “হে পিতৃদেব! আপনি আজ্ঞা করুন, আমি মাহ- 
পু! করিব।” তখন তাহার পিতা “তথাত্তঁ বলিলে তিনি মাভ- 
পুজা করিতে আরম্ভ করিলেন । 

ধর্মব্যাধ ক্রোড়ে হস্তদ্বয় রাখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া মাতার 
মুন্তি হৃদয়ে দেখিতে দেখিতে ধ্যান পাঠ করিলেন-_-“দশেন্দিয় 

যুতা, স্থল দেহের উৎপাদ্িকা, বরাভয়করা, শুভাগর্ভধাত্রীকে ধ্যান 

করি।” তারপর “ওম! গর্ভধাত্রী ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা মাতা! তোমাকে 

এই ক্ষিতি রূপ গন্ধ অর্পণ করিলাম ।” এবং এইরূপে “আকাশ- 

রূপ পুষ্প,” “বাযুরূপ ধূপ, “তেজরূপ দীপ” এবং “অপরূপ নৈবেছ্' 

মনে মনে মাকে দিয় মায়ের মানসপুজা, করিলেন। সর্বদ্রঃখ- 

দুরকারিণী নির্দোষা মহামায়া! দয়ার্-হৃদয়া শিবা ধরিত্রী জননী 
এ 



১৪ পিতৃ-মাতৃ পুজা 

মাতা! তোমাকে নমস্কার |” বলিয়৷ মাকে মনে মনে প্রণাম 

করিলেন । ূ 

তিনি একটী ফুলস্ীয় বক্ষের নিকট ধরিয়া আবার ধ্যান 

পড়িলেন ও ফুলটী তাত্রকুণে রাখিয়া “বাহপুজা” আরম্ভ করিলেন । 

মাতার সম্মুথের বাটার উপর মাতার বামপদ ধীরে 

ধীরে আনিয়! রাখিলেন এবং ঘটী হইতে জল ঢাঁলিয়া ০গর্ভ- 

ধাত্রী ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা মাতা! তোমাকে এই পাগ্ছ অপণ 
করিলাম” বলিতে বলিতে পদধৌত্ব করিয়া! খ্বামছার দ্বারা 

তাল করিয়৷ মুছিয়া 'দিলেন। 

উক্ত বাক্যে তিনি মাতাকে অর্থয* আচমনীয়, গন্ধ, 

পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয় জল এবং তান্ুল প্রদান 

করিলেন। পিতু পুজায় যেরূপতাবে এঁ সমস্ত দ্রব্য পিতাকে 
দিয়াছিলেন এখনও সেইরূপ ভাবেই মাতাকে & সমন্ত দ্রবা 

দিলেন। তিনি মাতার পদ মন্তকে ধারণ করিয়া হৃদয়ে স্পর্শ 

করাইয়া বলিলেন, “সর্বছুহখদূরকারিণী নির্দোষ! মহামায়া! দগ়ার্জ- 

হৃদয়! শিব! ধরিত্রী জননী মাতা ! €তামাকে নমস্কার ।* 
ধর্নব্যাধ হাতযোড় করিয়া মায়ের স্তব পড়িলেন-_ 

“যথা! গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, বিষ্ণুর ষমান প্রভু নাই, এবং 

শিবের সমান পুজ্য নাই, মা! তথ! তোমার সমান গুরু নাই। 
মা! মাতা, ধরিত্রী, জননী, দয়ার্জ্দয়, শিবা, ভ্রিভৃবনশ্রেষ্ঠা, 

নির্দোষ, সর্ধহ্ঃখহা, আরাধনীয়, পরমা, দয়া, শাস্তি, ক্ষমা, 

ধৃতি, স্বাহা, স্বধ1, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া! এবং হছুঃখহস্্ী, 

তোমার এই একবিংশতি নাম শুনিলে বা শুনাইলে মানব মর্ক- 
₹খ হইতে মুক্তিলাভ করেন ।” 



পিভৃ-মাড় পুজ। | ১৫ 
কি ৮ 

শব পাঠান্তে “হে পিতঃ! হে মাতঃ! জাপনারা আমার 

অপরাধ ক্ষমা করুন।” বলিয়া! একটু জল পিতা ও মাতার মধ্যবর্তী 
তাতকুণ্ডে দিলেন। 

তখন পিতামাতা “তথাস্ত' বলিলে তিনি তাত্রকুণ্ড হইতে 

ছুইটী ফুল লইয়া আপ্রাণ করিতে কত্পিতে পিভামাতা্ব মুর্তি 

হৃদয়ে দ্নেখিয়! উহা ঈশানকোণে ফেলিয়া! দিলেন 1 
ধর্ম্বব্যাধ হস্তদ্বয় উর্ধে তুলিম্না বলিলেন, “হে পিতৃগণ ! আমার 

বিস্ভত নাই, আমার ধল নাই এবং শ্রাদ্ধ উপযুক্ত দ্রব্ও কিছু নাই, 

আমি তক্তির মহিত আ'পনাদিগকে প্রণাম কতিয়া উর্ধবাহু 

হইয়্াছি, আপনারাপতৃপ্তিলাভ করন্ন।» 

তারপর পিতামাতার পদধৌত জল তাহাদের সন্মুখস্থ 

বাটা হইতে গ্রহণ কর --প্সদ্য পুণ্যফলপ্রদ নর্বপংণনাশক 

সর্বধমঙ্গলের কারণ, সর্বহ্ঃখবিনাশক, সর্ধশক্রনাশক, সর্ব 

ভোগপ্রদদ এবং সর্বতীর্ঘের ফলদাতা চরণামৃত মাথায় ধারণ 
করি”--বলিয়া মাথায় দিলেন এবং পমহাপাপী বা শতশভ 

রোগাক্রান্ত ব্যক্তিও পিতামাতার চরণামৃত পান করিলে মুক্কি- 

লাভ করে সন্দেহ নাই” বলিয়া পান করিলেন। 
ধর্মব্যাধ এইরূপে পিতামাতার পুজ! সমাপ্ত করিয়া কৌশি- 

ককে বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণ ! এই পিতামাতাই আমার পরম- 
দেবত॥ ইহাদিগকে পু্প গন্ধ ও আহারাদি ছারা আমি 

সর্বদাই পরিতুষ্ট করিয়া থাকি। হেদ্বিজ! আমি স্বয়ং পিতা 
মাতাকে ন্লান করাই, স্বয়ং তাহাদের পাদ প্রক্ষালন করি এবং 

স্বয়ংই ভোল্য প্রদান করি। পিতামাতার প্রিয়কধধ্য সাধনকেই 
শ্রেষ্ঠ ধর্শ জ্ঞান করিয়া আমি তাহার সর্বদা! অনুষ্টান করি। 



১৬ পিতৃ-মাতৃ পুজ। | 
শি সি শপ পন সি পাস শম্পা পিন সাও পজিটিভ পি এস, ও এল এসি এটি ও, ০ সত শি এটি সহী সি রস এই রাই এরি এ এম 

কৌশিক এ ধাবৎ কাল নীরবে ধর্শব্যাধের সকল কর্ণ দর্শন 

করিতেছিলেন। ধর্মবাধের বাক্য শেষ হইলে তিনি ভাবে 

বিহ্বল হইয়া অশ্রু-বিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন, “হে যত- 

বত ধর্্জ্ঞ! অদ্য আমার জন্ম সফল হুইল। অদ্য আমার 

দেহ মন বাক্য পবিত্র হইল। হে ধর্ম্বাধ! আমার উপায় 
কি হইবে ?” ধর্মব্যাধ কহিলেন, “হে ছ্বিজসত্তম ! আপনি সত্বর 

গছে গমন করুন এবং সর্বকর্্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ 

'মাপনার পিতামাতার পুজা করিতে আরম্ভ করুন। তাহা 
হইলেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।% 

কৌশিক বলিলেন, “হে ব্যাধশ্রেষ্ঠ ! আপনার মঙ্গল হউক । 

আমি অগই স্বদেশে গমন করিব ।” এই বলিয়া কৌশিক ধর 
ব্যাবকে শত সহশ্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া স্বগৃহাভিমুখে যাতা 

করিলেন। 

কৃতবোধ ও তুলাধার । 
পুরাকালে তপোদেব নামে এক গৃহস্থ ব্রাঙ্ণণ ছিলেন। 

তাহার কৃতবোধ নামে এক পুক্র ছিল। কৃতবোধের চিত্ত তপসা। 

প্রির ছিল। ক্ৃতবোধ পিতামাতার অমতে তপপ্যার জন্ত 

অভিলাষী হইলে তপোদেৰ তাহাকে বলিয়াছিলেন, “হে পুত্র ! 
গাহস্থ্য বন্ধে থাকিয়া পিতৃমাতৃ-পুজা, তাহাদের সেবা, অতিথি 

সৎকার এবং অভ্যস্ত বিদ্যার অনুশীলন কর, তাহাতেই তোমার 

অভীষ্ট দিদ্ধ হইবে।” তিনি পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিলেও ক্ৃত- 
বোধ তাহার কথা অবহেল৷ করিয়া! বনে গিয়াছিলেন। 



পিতৃ-মাত্ পুজা । ১৭ 
সপটিত লী লা নস্ি পোস্টিপিস চিপ সাপ শস্টিপরিপরিি লি 

ক্লৃতবোধ সমুদ্রতীক়ে গমন করিয়া দ্বাদশ বংসর কাল 
কঠোর তপস্যা করিক্া আপনাকে সিদ্কতাপন মনে করিলেন 

এবং তপো গধ্বিত হুইয়! বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
একদিন সমুদ্রে নান করিতে যাইবার পথে এক উড্ডীন বক 
তাহার দেহে মলত্যাগ করিল কৃতবোধ সক্রোধে বকটীর 
প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় বকটা ভূমে পড়িয়৷ মরিল। ইহাতে 
কৃতবোধের গর্ব আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। 

অহঙ্কারী কৃতবোধ এফ দিন মধ্যাহ্ুকালে এক ব্রাঙ্মণেক্ন 

গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহে গৃহস্বামীর পুত্ত 
তাহার নিাদ্রত পিচ্চার পদদ্ধয় স্বীগ উরুদেশে রাখিয়া পদসেবা 

করিতেছিলেন। বালক অতিথি দেখিয়াও কোন কথ! কহিল 
না, অবলোকন করিয়া কৃতবোধ সক্রোধে বলিলেন--“হে ব্রাহ্মণ- 

পুত্র! তোমার গৃহে কিছধর্্দ নাই? অভ্যাগত ব্রাহ্মণ তোমার 

প্রাঙ্গণে দীড়াইয়৷ থাকাতেও তুমি তাহার কোনরূপ অভ্যর্থন! 
করিতেছ না) অভিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হুইয়! ফিরি! 
যায়, সে তৎক্ষণাৎ সর্ববপুণ্যবিহীন হইয়া পাপভাগী হয়। যে 
গৃহে অতিথিসেবা হয় না, সে গৃহ শ্বপচজাতির বাসস্থলরূপ 

অরণামাত্র। অতিথিকে যথাযোগ্য সেবা করিবে, অন্ততঃ 

মিষ্টবাক্য দ্বারাও তুষ্ট করিবে । হে কুমার! আমি তোমাকে 

অভিশাপ দিয় গমন করিব 1” 

ব্রাঙ্গণতনয় উহা! শুনিয়া বলিলেন, “অভিথে ! আমার প্রতি 

আপনি কেন ক্রোধ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন? অতিথিরা ভূতলে 
ধর্মরূপে ৬অবিচরণ করিয়া থাকেন তাহা আমি জানি। কিন্ত আমি 

শিতার অধীন ও আজ্ঞাবাহক । আমি বাহ! উপাঁচ্ছজন করি, 



১৮ পিতৃ-মাত্ পুঙ্জ 

তৎসমস্তই আমার পিভার। আমার আপন বলিতে কেবল 

পিতামাতাকেই জানি, আর ঘত সমস্তুই পিভামাতার। ভাধ্যা, 

পূত্র এবং ভূতের সকল কাধ্যই তাহাদের স্ব স্ব প্রভুর 
বলজনক। আপনি অতিথি বাচ্য হইলে, আমার. পিতার 

অতিথি। আমার পিত! নিদ্রাগত ; পিতার নিড্রাভঙ্গ কর! আমার 

'অবশ্ম। পরন্ত আপনি অতিথির উপযুক্ত না। কারণ আপনি 
'একটী বকপক্ষীকে মারিয়া সেই দন্তে বিচরণ করিতেছেন । হে 
তাপস! আমি বক নই ষে আমার্কে মারিবেন। আমি পিতৃ- 
নাতৃ-পুজাঁকারী ব্রাহ্মণ-নন্দন, আমাকে অভিশাপ দিলে আপ: 

'নিই অভিশপ্ত হইবেন |” ৮ 

ব্রাঙ্মণাত্মজের তেজঃপূর্ণ বাকা শ্রবণ করিয়া কতবোধ একে- 

'বারে হতগর্ধ হইয়। বলিলেন, “হে দ্বিজস্ন্ু ! আমি ভিন্ন দ্বিতীয় 

ব্যক্তির অবিদিত আমার সেই বক-নিধন সংবাদ তুমি কিরূপ 

জানিলে? এই অপূর্ব জ্ঞান তোমার কিরূপে লাভ হইল? 
'আমি দ্বাদশ বৎসর কাল দেহকে নানারূপ ক্রিষ্ট করিয়াও যে 

জ্ঞান প্রাপ্ত হই নাই, তুমি এই অল্প বয়সে গৃহে বসিয়া কিরূপে 
তাহা! লাভ করিলে ?” অগ্রজন্মাঝআজজ বলিলেন, “হে তপস্বী! 

পিতৃমাত্ পুজার ফলেই আমার এই ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান জন্মি- 
রাছে। আপনি বারাণসীতে তুলাধার ব্যাধের নিকট গমন করুন, 
তিনি আপনাকে পিতৃমাতৃ পুজার উপদেশ দিবেন ।” 

বিপ্রপুত্র এইবূপ বলিলে কৃতবোধ তৎক্ষণাৎ কাশী যাইবার 

জন্ত প্রস্তুত হুইলেন। কিন্তু গৃহস্থ ব্রাঙ্ষণ জাগ্রত হুইয়া যথা- 
শক্তি অভ্যাগত কৃতবোধের পুজা! করিলেন এবং স্বীয় নিজাজনিত 
অপরাধের ক্ষম! প্রার্থনা করি৷ সেই দিবস তাহাকে নিজ গৃহে 
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চে 

রাখিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে কতবোধ গৃহী ও তাহার 

পুত্রের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে শত শত ধন্ত- 

বাদ দিয়! বারাণসী যাত্র! করিয়াছিলেন 
কলুতবোধ বহু পধ্যটনের পর বারাণসীতে পৌছিয়৷ দেখিলেন, 

তুলাধার মন্ত্রীক হট্রে মাংস বিক্রয় করিতেছেন। অথচ তীহার! 
ধর্মতেজে জাজ্জল্যমান। কৃতবোধ তুলাধারের বিপণির এক- 

পার্খে ঠাড়াইয়া তাহাদের মাংস বিক্রয় দেখিতে লাগিলেন। 
তুলাধার ব্রাঙ্গণকে দেখিয়! খ্বীলিলেন, “হে দিজ কৃতবোধ! সেই 
ব্রাহ্ষণকুমারের বাক্যে অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং তাহার দ্বার! 

আগার নিকটে প্রেরিত হুইয়া আপনি সুখে আসিয়াছেন ত? 
আপনার তপোমদ তিনি দূর করিয়াছেন, আমি আপনাকে 
সহজ ধন্দ পথ দেখাইয়। দিব। আপনি আমার গৃহে আহ্থুন। 

আপনি আমার অতির্ধি।” পরম বিশ্ময়ে নির্বাক কুতবোধ 

সাধুধন্মী ব্যাধের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন 
মুগজীবনের সুন্দর গৃহ নানা শোভায় শোভিত" ছিল। 

পিতৃমাতৃভক্ত লুক সহধন্মিণী সমভিব্যাহারে মাতাপিতাকে প্রণাম 
করিয়া তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তক্রপে অবস্থিত 
ধার্িকশ্রেষ্ঠ পুত্র তুলাধারকে তাহার পিতা আনন্দিত হইন্বা 
বলিলেন, “হে পুল্র স্বকার্্য করিয়া অতিথি সেবা কর।” 

তুলাধার পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পিতামাতার পৃজা 
করিলেন এবং তাহাদের আবশ্বকীয় কর্ম নির্বাহের জন্ত পত্ধীকে 

নিযুক্ত করিয়া! জিজ্ঞান্ু কৃতবোধের নিকটে বসিলেন। কৃতবোধ 

ভুলাধারকে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, “হে ভুলাধার ! আপনার 

অসামান্ত জ্ঞান দর্শনে আমি আশ্চর্য্য হইক়াছি! যে পথ আব- 



২০ পিতৃ-মাতৃ পুজা । 
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লন্বন করিয়া! আপনি উহা! লাভ করিয়াছেন তাহ! আমাকে 

বলুন।” ব্যাধ বলিলেন, প্হেবিপ্র! কেবল পিতৃ-মাত পুজা 
করিয়াই আমি উহ] পাইয়াছি।” 

পিতৃ-মাতৃ পুজার ফলে মানব সর্ধজ্তত্ব এবং অতুল ধনজন- 
সথ লাভ করে । আপনি শ্রবণ করুন, আমি যথাশান্ত্র পিভৃ-মাতৃ 

পুজার নিয়মাদি বলিতেছি। 

পিতৃ-মাতৃ পুজা । 
যে কোন মাসে নিজের জন্মবারে পিতৃ-মাত পূজা! আরম্ত 

করিতে হয়। বাহার! জন্মবার জ্ঞাত নহে তীহার1 রবিবারে 

পুজা আরম্ভ করিবেন। পুজা আরম্ত করিয়া দৈনিক পুজা কর! 
বিধান। ধাহদের দৈনিক অবসর সম্ভব নয় তাহারা সপ্তাহ 
আরম্ভ বারে, ধাশ্াদের সপ্তাহে সম্ভব নয় তাহারা প্রতি মাসের 

যেকোন আরম্ত বারে এবং ধাহাদের তাহাও সম্ভব নয় 

তাহার! বার্ধিক আরম্ভ বারে পুজা! করিবেন। পিতা মাত৷ 
জীবিত না! থাকিলে বাধিক তাহাদের মৃত্যুদিনেও এই পুজা 
করণীয় । সাক্ষাৎ পিতা মাতাকে বলাইয়৷' পুজা করা সর্ব- 

শ্রেষ্ঠ । তাহা সংঘটন না হইলে তাহাদের মৃত্তি (ফটো) 

আসনে রাখিয়া পূজা! করিতে হয়। একজনকে যদি সাঙ্গাৎ 

পাওয়া যায় এবং আর এক জনের অভাব হয় তাহা হইলে 

সাক্ষাৎ জনের পার্থে আর এক জনের মুক্তি রাখিক। পৃঁজ1 কর! 

যার়। যদি উভয়ের অভাব হয় এবং মুর্তিও না থাকে তাহা 
হইলে মানস পুজার পুষ্প আদনের উপর রাখিয়৷ পুজা 

করিতে হয়। যদি একজনের মুর্তি থকে এবং অপরের মৃত্তির 



পিতৃ মাতৃ পুজা । ২১ 
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অভাব হয়, তাহ! হইলে এ মু্তির পার্থে অপরের মানস পুজার 

ফুলটা বসাইয়া পুজা করিতে হয়। ইচ্ছ! হইলে শিব লিঙ্গের 
উপরও পিহৃমাত পুজা করিতে পারা যায়। বিবাহিত ব্যক্তিদের 

সন্ত্রীক পুজা করাই শ্রেয়ঃ। 

পিতৃমাতৃ পুজার আবশ্যাকীয় দ্রেব্য। 
১। পিতামাতা বা প্তামাতার মৃ্তি ( ফটে! ) বা শিবলিঙ্গ । 

২। আসন তিনখান (সন্ত্রীক পুজা করিলে চারিখান )। 
৩। এক ঘটা জল ও এক জোড়! কোশাকোশী (সম্ত্রীক 

পুজা করিলে ছই জোড়া । 
৪। একটা শঙ্খে জল, ফুল, চন্দন, দুর্ব্বা, তিল, কুশ, আতপ 

চাউল, যব এবং সর্ষপ। €ূ ইহাদের মধ্যে যত যোগাড় হয়) 
৫। একটী তাত্রকুণ্ড এবং সাক্ষাৎ পিতা মাতার পুজা 

করিলে পা ধোয়াইবার জন্য ছুইটা বাটা । 
৬। একটা ঘণ্টা, একটী ধূনচী, এবং একটা প্রদদীপ। 
৭।| একথান থালায় ফুল, চন্দন, আতপ চাউল, দূর্ববা, 

তুলসী এবং বিল্বপত্র। (ইহাদ্দের মধ্যে যত যোগাড় হয় ) 

৮। দ্ুইখান থালায় (যথাসাধ্য ) উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য, ছুই 
গেলাম জল এবং ছুদী ডিবেতে পান । 

পুজার দ্রেব্য অর্পণ বিধি! 

পিতামাতার আসনঘয়ের সম্মুখে মধ্স্থানে তাত্রকুগুটী রাখিয়া 
তাহাতে পুজার দ্রব্যাদি প্রদান করিতে হয়। বামহস্তে দক্ষিণ 
কনুই স্পর্শ করিয়! দক্ষিণ হস্তে পুজার ভ্রব্য দিতে হয়। 



হু পিডৃ-মাতু পুজা । 
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১। পাদ্য-_ 
সাক্ষাৎ পূজায় পা ধোয়াইয়া! দিতে হয়। রি সা 
লিঙ্গে পুজা কৰিলে পদ্দের উদ্দেশে জল তাম্কুণ্ডে দিতে হয়। 

২1 অর্থ্য 

পূর্বক থিত শঙ্খটী পিতামাতার মাথায় স্পর্শ করাইতে হয়। 
শত্খের সংগ্রহ ন! হইলে দুর্ববা ও চাউল মাথায় স্পর্শ করাইয়া 
তাত্রকুণ্ডে ফেলিতে হয়। ফুলে বা, শিবে পুজা! হইলে মাথার 
উদ্দেশে প্রদ্দান করিতে হয়। 

৩। আচমনীয়-_ 
হাতে একটু জল লইয়! পিতা মাতার” ওষ্ঠদ্বয় ধুইয়া দিতে 
হয়। মুক্তিতে, ফুলে বা শিবলিঙ্গে পুজ! হইলে মুখের উদ্দেশে 

জল তাঅকুণ্ডে দেয়। 

৪ গন্ধ-- 

সাদ। চন্দন নাসিকার নিকট একটু ধরিয়া কপালে দিয়! 
দিতে হয়॥ ফুলে বা শিবে পুঁজ! হইলে কপালের উদ্দেশে তাত্র- 
কুণ্ডে দেয় । 

€। পুষ্প--- 

ফুলদ্বার৷ সাঁজাইতে হস্ন। ফুলে বা শিবে পুজা হইলে ফুল 
তাত্রকুণ্ডে দিতে হয়। 

৬। ধৃপ-_ 
বাম হাতে ঘণ্টা বাজাইয়! দক্ষিণ হাতে ধৃপ লইয়া ধীরে ধীরে 

পিতামাতার বামদিক দিয়া নাসিক। পর্য্যন্ত ভুলিয়া! দক্ষিণ দিক 

দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া তাহাদের বামে রাখিতে হয়। ফুলে 
বা লিঙ্গে পূজা হইলে উদ্দেশে ব্ররূপ করণীয়। 



পিতৃ-মাতৃ পুজা । ২৩ 
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৭। দ্বীপ-_ 

বাম হাতে ঘণ্টা বাজাইয়! দক্ষিণ হাতে দীপ লইয়া! ধীরে 

ধীরে পিতামাতার দক্ষিণ দিক দিয় চক্ষু পর্যাস্ত তুলিয়া বাম- 

দিক দিয়! ঘুরাইয়া আনিয়। তাহাদের দক্ষিণে রাখিতে হয়। 
অসাক্ষাৎ পুক্জায় উদ্দেশে এরূপ করণীয়। 

৮।॥ নৈবেদা-_ 

ছুই হস্তে ভোজ সহ খাল! ধরিয়া পিতামশলার কত 

দিতে হয়। অসাক্ষা্ড পূজায় প্ররূপ থালা ধারয়ী মনে যনে 

চিন্তা করিতে হয় যে, তীঙ্বারা আহার করিয়া শ্রী 

হইলেন। ৯ 

৯। পানীয় জ্বল-_ 
গেলাস সহ জল ছুই হাতে ধরিয়া পিতামাতার হস্তে দিন্ডে 

হুয়। অসাক্ষাৎ পৃজায় পুর্বরূপ চিস্তা করিতে হয়। 

১*। তান্থুল__ 
ডিবে সহ পান পুর্ব প্রণালীতে দিতে হয়। 

পিতৃ-মাতৃ পুজার অঙ্গ । 
১1 আচমন । »। গুরু, গঙ্গা, সা, চন্দ্র, 
২) সম্কল। এবং বহি আদি প্রতাক্ষ 

৩। আসন শুদ্ধি। দেবতাদের গন্ধপুষ্প দান । 

৪। সামান্তার্থ্য স্থাপন । ১*। পিতৃ-পুঁজা । 

৫1 ভূতাপসারণ। ১১। মাতৃ-পুজ। | 

৬। করশুদ্ধি। ১২। পিতৃলোকের তুষ্টি সাধন 
৭। পুজাত্রব্য শুদ্ধি। ও পিতামাতার চরণামৃত্ত 

৮। গণেশকে গন্ধ পুষ্প দান। পান। 



শি শী এন এ ইউ পপ পা প্র জর রা পত্র এ এ এরি 

২৪ পিতৃ-মাতৃ পূজা | 
পিসি, সি হস অস্মস্মপ 

প্রত্যহ প্রাতে পিতামাতাকে ম্মরণ করিয়া এবং সময় 

থাকিলে তাহাদের মানস পুজ! করিয়া স্তবাদি পাঠাস্তে শধ্যা- 
ত্যাগ করিতে হয়। তারপর আহারের পুর্বে পিতৃ-মাত পুজা 
করিতে হয়। সায়াহ্ে অবসর থাকিলে মানস পুজা করিতে 

হয় এবং রাত্রে শয়নের জন্য শয্যায় গমন করিয়া পিতামাতাকে 

ম্ররণ করিয়া তাহাদের ব্তব পাঠ ও প্রণাম করিয়। নিদ্রা! যাইতে 

হয়| 

. হে কৃতবোধ! এইরূপে নিত্য পিডৃ-ষাত্ পুজা, করিলে পুজ- 
কের অচিরে বাসনা পূর্ণ হয়। এখন আপনাকে পুজার মন্ত্রাদি 
সমস্ত বলিব, আপনি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ ঝকরুন। 

সম্তান পিতামাতার নিকট জানত পাতিয়া' বসিয়া বলিবেন, 

“হে প্রত্যক্ষ দেবতাঘয়! আপনারা আজ্ঞা করুন আমি আপ. 
নাদের পুজা করিব।” পিতামাতা “তথাস্ত” বলিলে ছুইখান 
আসন বিছাইয়! তাহাদিগকে দক্ষিণ সুখ করিয়। বসাইয়া নিজে 
(পতীসহ পুজা! করিলে উভয়ে ) আসন বিছ্ছাইয়া! উত্তর মুখ হইয়া 
বসিবেন। 

মুক্তিতে, ফুলে বা শিবে পুজা করিলে পিতামাতার উদ্দেশে 

জানু পাতিয়৷ বসিয়া গ্ররূপ বলিবেন এবং তাহার! “তথাস্ত” বলি- 
লেন চিস্তা করিয়া আসন ছুইথান বিছাইবেন। মুক্তিতে পুজা 

হইলে মূর্তি ছুইথান আসনের উপর রাখিবেন। ফুলে পুজা 
হইলে এখন কেৰবল আসন পাতিয়। রাখিবেন। তারপৰ 

মানস পুজায় ধ্যান পাঠকালীন যে ফুল গ্রহণ করিয়া ধ্যান 
পড়া! হইবে সেই কুল এর আসনের উপর রাখিতে হইবে । আপন 

্ তি শি 1 ছুইখানার সুখে স্হান [গুন ১ শিবে পুজ 



পিতৃ-মাত্ পুজা । ২৫ 

করিলে শিবটা এই তাত্রকুণ্ডে বসাইবেন। বাটী ছুইটা আসন 
ছুইথানার সম্মুখে রাখিবেন। লঙ্ত্ীক পুজায় পতি যাহ! করিবেন, 
পর়ীও তাহাই করিবেন -%. 
আচমন-- 

"নমো বিষুঃ, বলিয় তিন বিন্দু জল দক্ষিণ হাতে লইয় 

তিনবারে পান ৮ হয়। 

সন্কল্প_- 
দক্ষিণছাতে রিবা ই্কটু জল ও তিল লই বলিতে হয়, 

পনমো বিষুঃঃ | অন্য সর্বদেবতাপ্রীতয়ে অতুল্ুখসম্পদ-লাভ- 

. কামো মাতাঁণিজরৌ অহং পুজকিব্যে।”» তারপর জলট্রকু 
ঈশানকোণে ফেলিয়া! দিবেন । - 

কাসন শুদ্ধি-_ 
্ বালচন্দন দ্বারা নিজের" আসনের নীচে একটা ত্রিভুজ জাকিয়া 

তাহাতে “এতে গন্ষপুম্পে আধার শক্তাদিভ্যো নমঃ” 

বলিয়া একটী গন্ধপুষ্প (চন্দনমাখান ফুল) দিতে হয়। 

আসন ধরিয্না বলিতে হয়, "অস্য. আসনোপবেশনমন্্রস্য 
মেরুপৃষ্ঠ খাষিঃ নুত্রলং ছন্দঃ কুর্মোদেবতা আসনোপবেশনে , 

বিনিয়োগঃ 1” | 

হাতযোড় করিয়া বলিতে হয়। 

পৃথ্তিয়া ধৃতালোকা দেবি ত্বং বিঝুনা ধৃত| 
ত্ঞ্চধারয় মাং নিত্যং পবিভ্রং কুরু চাসনং ॥ 

তারপর আসনের উপর একটা ত্রিভুজ আকিয়া “এতে গন্ধ- 
পুম্পে আধার শ্বক্রয়ে কমলাসনায় নমঃ” বলিয়া তাতে 

একটী গন্ধপুষ্প দ্িবেন। 



৬ পিউ-মাত্ পূজা। 
সাসান্তার্্য স্থাপন (জলগুদ্ধি )-- 

নিজের বামদিকে ভূষিতে চন্দন ছার! গ্রকটা ত্রিভুজ অশাকিয়া 
তাহাতে “এতে গন্ধপুশ্পে আধার শঙ্ঞার্দিভ্যো লমঃ* বলিয়া 

একটী গন্ধপুষ্প দিতে হয়। .কোশা ধুইয়। এ ভ্বিকোণের 
উপর রাধিয়! কোশাতে জল দুর্ব; তুলসী বিষপত্র চন্দন 
ফুল ও আত্বপ চাউল দিতে হয়। তারপর দক্ষিণ হন্ডের 

মধ্য আঙ্গুলকে * ভর্জনীর ম্ধ্যার্কে যোগ করিয়া ঈহং 

বক্র করিবেন এবং মধ্যমার আকুষ্ষিত পৃষ্ঠ ভাগ দ্বার! 
জল আলোড়ন করিয়া বলিবেন,_ 

গঙ্গে চ বুনে টচব গোদাবরি সরম্তি। 

নর্দে সিন্ধু কাখেরি জল সশ্মিন, সন্িখিং কুরু ॥ 

ভুতীপসারণ-_ 
বামছাতে ঘণ্টা বাজাইতে বাাইছে দক্ষিণ ছাতে গুটক 
আতপ চাউল ছল্ডাইতে ছড়াইতে বলিতে হয়। 

পসপন্ত তে ভূতা যে ভূত! ভূবি সংস্থিতাঃ ৷ 

বে ভৃতা বিশ্বকর্তারস্তে নশান্ধ শিবাজয়। | 

করগুদ্ধি-_ 

একটা লালফুলে চন্দন মাথাইয়! উহা! উভয় কর ছারা পেষণ 

সা সপ, পি 

(উস 

* “থস্থীঞ্চ মধ্যমাং কৃম্ধা! তঙ্জানীমধ্যপর্বধণি । 

সংযোজ্যাকুঞ্চর়েৎ কিকিস্মুজৈবাস্থুশসংজ্মিকা ৪” 

ইছাকে অদ্ভুল . মুত্র! হলে। ব্যবহার তর্জনীকফে আকুঞ্চন করা। কিন্ত 

প্লোঁকে মধ্যমা আাকুঞ্চন বুঝায় । সধ্যম। তেজেক পর্সিচা্সক । তেজ ভব পরি- 

ক্ষারক। লু্তযাং রায়াই দুক্তিলঙগতভ জলগুদ্ধি কারক। 



করিবে এবং একবার আজজাণ করিয়া, ঈশানকোণে ফেলিয়া 
দিবেন। 

পুজাজব্যগদ্ধি-- 

“বং” বলিতে বলিতে শুদ্ধ জলের ছিটা পুজা জব্যে দিয়া, 
সমস্ত অমৃতমন্ন হইল চিত্ত করিতে হয়। 

গণেশকে গন্ধপুষ্প__ 
“এতে গন্ধপুম্পে গণোকস নয” বলিয়া গন্ধপুষ্প তাঅকুণ্ডে 
ছিবেন। 

গ্রত্যক্ষ দেবতাপুজা-_ 
প্রত্যেক মন্ত্রে এক গকটী গন্ধপু্প তাত্রকুণ্ডে দিবেন। 

» “এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীতুরুবে নমঃ” 
“এতে গন্ধপু্পে গঙ্গা নমঃ 1” 
“এতে গন্ধপুস্পে ভীম্ধ্যায় নমঃ ।” 

“এতে গন্ধপুশ্পে চজ্জায় নমঃ ৪” 

“এতে গন্ধপুণ্পে বহুয়ে নমঃ ।” 

পিতার মানসপুজা-- 

চক্ষু যুদ্রিত করিস! বুকের নিকট একটী ফুল ধরিয়! পিতার 
মুর্তি হৃদয়ে দেখিতে দ্নেখিতে ধ্যান পাঠ করিয়া ফুলটী পিতার 
আসনে রাখিবেন। 

খ্ান-. 

মনইক্জিয়সমাধুতং সুন্মমদেহবিধায়িনং | 
স্টয়ে জশ্মদাতারং মে অসিবংশিষুগ্ডকরং ॥ 



যনে মনে পুজার. ভ্রব্যার্দি দিবেন। 
ইমং ক্ষিতিতত্বং গন্ধং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে 

সর্বদেবময়ায় নিবেদয়ামি। 

ইং আকাশতত্বং পুষ্পং নমঃ পিত্রে জন্মদানে 

সর্বদেবময়ায় নিবেদয়াসি | 

ইযং বারুতত্বং ধুপং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে 
সর্বদেবময়ার় নিবোয়ামি | 

ইমং তেজজ্তত্বং দীপং নম: পিত্রে জন্মদাত্রে 
সর্বদেবময়ায় নিবেদয়ামি | 

ইদং অপ্তত্বং নৈবেদ্যং নমঃ পিত্রে জঙ্ঈদাত্জরে  .. 
সর্ধদেবময়ায় নিব্দেয়ামি। 

মনে মনে প্রণাম করিবেন। | 

পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্শঃ পিতাহি পরমস্তপঃ ॥ 
পিতরি প্রীতিমাপন্গে প্রীয়স্তে সর্ববদেবতাঃ ॥ 

সাক্ষাৎ পিতামাতাকে পুজা করিলে আবাহন অনাবস্তক। 

বদি একজন সাক্ষাৎ হয় এবং অপর জন অসাক্ষাৎ থাকেন 

তাহা হইলে ধিনি অসাক্ষাৎ তাহারই মাত্র আবাহন করিস 

হয়। উতভ্তয় অসাক্ষাৎ মি লিটল করিতে হইবে। 

আবাহন-- 
ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্গিধেহি পিতঃ। 
অধিষ্ঠানং কুরু অত্র মম পৃজাং গৃহাপ চ ॥ 

বলিক্বা চিন্তা করিবেন যে," পিতা আসির! জাসর্নের উপর 
(মৃস্তি থাকিলে মুর্তির অত্যন্ত্নে )" বসিলেন। : চি 



পিতৃ-মাতৃ পৃজ!। ৯ 
পালি প্রস্তর তম পপ সস রসি 

তখন “হে পিতঃ! আজ্ঞাপয় মাতরং আবাহয়ামি” ব্লিবেন 

এবং চিন্তা করিবেন যে, পিতা “তথাস্ত” বলিলেন। 

মাতাকে আবাহন করিবেন। যথ1-- 

ইহাগচ্ছ ইহ ভিষ্ঠ ইহ সন্গিধেহি মাতঃ। 
অধিষ্ঠানং কুরু অত্র মম পৃজাং গৃহাণ চ ॥ 

বলিয়া মাত! পিতার বামপার্থে আসনে বসিলেন, চিন্তা করি- 

বেন (মুত্তি থাকিলে তাহাক্মি অভ্যন্তরে বসিলেন )। 

পিতার বাহপুজ। আরস্ভ করিবার পূর্বেই উভয়কে বা 
বাহার অভাব থাক্ষিৰে তাহাকে আবাহন করিয়া লইবেন। 
মাত বর্তমানে পিতার আবাহন করিতে আজ্ঞা লইতে হইবে 

না, কিন্তু পিতা বর্তমানে মাতার আবাহন করিতে পিতার 

আজ্ঞা লইতে হইবে। & 

বাহপুজা-_ 
পুনরার পিতার ধ্যান পাঠ করিয়া! দশোপচার পুজ। করি- 
বেন। বথ1-- 

এতৎ গাদ্যং নমঃ পিত্রে জন্মাতে সর্ববদেবময়ায় নমঃ | 

বলিতে বলিতে পিতার দক্ষিণপদ্দ তাহার সন্মুখের বাটাটার 
উপর. রাখিয়া ঘটার জলম্বার! ধুইকা গামছার দ্বারা ভাল করিয়া 
সুছিয়া দিবেন। 

ইদং অধ্থ্যং নমঃ পিত্রে অন্দরে সর্বদেন্ধময়ায় নমঃ | 
বলিতে বলিতে জল দুর্বা' আত্পডাউল ইত্যাদি সহ শঙ্খ 

বা দূর্ধাসহ কিছু আতগচাউল' পিভার মাখা স্পর্শ কল্সা- 
ইয়া! তার্্কুণ্ডে রাখিবেন। 



৩০ পিভৃ-মাত্ পুজা 

ইং আচমনীয়ং নমঃ পিন্রে জন্মদাত্রে সর্ববদেবমক়ায় নমঃ | 
বলিতে বলিতে একটু সামান্তার্য্যের জলঘবারা পিতার ওঞ্ঠ- 

বসন ধুইয়া দিবেন । 

এষ গন্ধঃ নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্বদেবময়ায় নম | 

বলিতে বলিতে একটু চন্দন পিতার নাসিকার নিকট এক- 

বাব ধরিয়! উহা! তাহার কপালে দিয়। দিবেন। 
' এতৎ পুষ্পং নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্বদেবময়ায় নমঃ | 

বলিতে বলিতে ফুল দ্বার! পিতাকে 'সাজাইয়া দিবেন । 

এব ধুপঃ নমঃ পিত্রে জন্মদীত্রে সর্ব্দেবময়ায় নমঃ। 
বলিতে বলিতে বামহাতে ঘণ্টা বাজাইয়! ধূপ পিতার বামদিক 

দিয়া নাসিকা পধ্যন্ত তুলিয়া দিদির দিয়! থুরাইয়৷ আনিয়! 

পিতার বামে রাখিবেন। 

এব দীপঃ নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্বদেবম্ায় ন্ম£'। 

বলিতে বলিতে ঘণ্টা বাজাইয়া দীপ পিতার দক্ষিণদিক 
পিয়া চক্ষু পর্য্যন্ত তুলিয় বামদ্িক দিলা ঘুরাইয়। আনিয়া পিততার 
দক্ষেণদিকে রাখিয়া দিবেন। 

এতত-ন্ববেদ্যং নমঃ পিত্রে জন্মদ্বাত্রে স্বষেবময়ায় নমঃ | 

« বলিতে বলিতে উপাদের দ্রব্যাদি পিতাকে ভোজন করিতে 
বেন 

ইদং পানার্থং জলং নমঃ পিত্রে মন্দার 

' সর্বদেবমন্বায় নমঃ। 

. বলিতে বলিতে এক গেলাসু জল দিবেন। 
রি তান্ুলং নমঃ. পিত্রে তর জনমদাত্রে স্ব্বদেবময়ার নমঃ | 

বলতে বলিতে ডিবেতে পান দিবেন। ,. .. , , ২ 



পিতৃ-মাত্ পুজ।। ৩১ 
তি» লি আর এটি" সপ সি শি রি প্রি এর পাস ঠসস্ প্পি  ল ০ এটি র্পসান, কস্ তী ০ প শি 

তারপর পিতার পদ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়! 
বলিবেন-_ 

পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্মঃ পিতাহি পরমস্তপঃ | 

পিতরি শ্রীতিমাপননে প্রীয়স্তে সর্বদেবতাঃ ॥ 

এইবূপে পিতাকে প্রণাম করিয়া পিতার স্তব পাঠ করিবেন । 

নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্বদেবময়ায় চ। 

গ্খদায় প্রসন্নায় কুগ্রীতায় মহাত্মনে ॥ 

সর্বযজ্ঞস্বরূপায় স্বর্গায় পরমেঠ্িনে । 

সর্ধতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায় চ ॥ 

নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ 

সদাপরাধক্ষমিণে সুখায় সুখদায় চ॥ 

».. ছুর্লভং মানুষমিদ& যেন লব্ধং ময়! বপুঃ। 

সম্তাবনীয়ং ধন্ার্থে তশ্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥ 

ভীর্ঘন্ানতপোহোমিজপাদি বম্য দর্শনং | 

মহাগুরোশ্চ গুরবে তশ্মৈ পিত্রে নমোনম$॥ 

বস্য প্রণামস্তবনাৎ কোটাশঃ পিতৃতর্পণং | 
অশ্বমেধ শতৈস্তল্যং তশ্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥ 

ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ। 

প্রতযহং প্রাতরুখখার পিতৃশ্রাদ্ধ দ্িনেহপি চ॥ 

শ্বজন্ম দিবষে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোইপি বা। 
ন তস্য ছুর্নভং কিঞ্চিৎ সর্বজ্ঞত্বাদি বাঞ্চিতং ॥ 
নান'পকন্ধ কৃত্বাপি ষঃ স্তোতি পিতরং স্ুতঃ। 

স গ্রুবং প্রবিধায়েব প্রায়শ্চিত্ং সুখী ভবেৎ। 

পিতুং প্রীতিকরে! লিত্যং সর্ধকশ্শণ্যথার্থতি ॥ 



ভ্ভব ঃব পাঠান্তে মাতৃ-পুজার জন্ত পিতার নিকট আজ্ঞা গ্রহণ 
করিবেন। 

“পিতঃ আজ্ঞাপয় মাতরং পৃজগ্ামি।” 
পিতা “তথাস্ত* বলিলে (ব৷ বলিলেন চিন্তা করিয়! ) মাতৃ- 

পুজা আরম্ভ করিবেন । 
মাতৃপূজায় মানস পুজা হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর 

সমত্ই পিতৃপুজার ন্যায় করিতে হয়। । 

নানস পুজা-_ 
বুকের নিকট একটী ফুল ধরিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া 
ধান পড়িয়া ফুলটী মাতার আসনে রাখিবেন। 

দ্শেক্জিয়সমাযুতাং স্থুলদেহবিধায়িনীং। 
ধ্যায়েৎ গর্ভধাত্রীং জয়াং বরাভয়করাং শুভাং ॥ 

মনে মনে পুজার দ্রব্যাদি অর্পণ করিৰেন। 

ইমং ক্ষিত্যাতকং গন্ধং নমে! মাত্রে গর্ভধাত্রে 

ত্রিতুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নিবেদগ্জামি ৷ 

ইদং আকাশাজ্কং পুম্পং নমো! মাত্রে গর্ভধান্দে 

ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নিবেদয়ামি। 

ইমং বাধাত্মকং ধূপং নমে! মাত্রে গর্ভধাত্রে 

তিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নিবেদয়ামি । 

ইমং তেজআত্মকং দীপং নসো মাত্রে গর্ভধাত্রে 
ত্রিভুবনশ্রেষ্টায়ৈ নিবেদয়ামি । 

ইদং অপাত্মকং নৈবেদ্যং নঙে! মাত্রে গরধাত্রে 

জিকুবনশ্রেষ্ঠায়ে 'নিবেদক়ামি। 



পিভৃ-মাত্ পূজা । ৩৩ 

মনে মনে প্রশাম করিবেন । 

মাতা৷ ধরিত্রীজণনী দয়ারহদয় শিবা, ৭] 

ত্বাং নমামি মহামায়া নির্দোধা 'সর্বহুইখহা ॥ 
বাহপুজা-_ 

পুনরায় ধ্যান. পা, করিয়া, হাতার লশোপচার, পুজা করি- 
বেন। পিতৃগুজ1:»কা জীন: জ্ব্যাঙ্গি' ধেরাপ. ভাবে পিতাকে 
দেওয়! হইল দু্পূজ।-কালীনও মাতাকে সেইরূপ 
ভাবে ত্রব্যাদি নিক” হইবে। কেরল পাদ্য দিবার সম 

. “মাসের বাদশদ' ধুইগ দিতে হইবে । | 
এতৎ পাদ্যং নমৌ মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রে্ঠায়ৈ নমঃ | 

-ইদদং অর্থযং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুব্নশ্রে্টায়ৈ নমঃ । 

ইদং আচমনীয়ং নমেমাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুনশ্রেষ্টান্ৈ নমঃ। 
এয গন্ধঃ নমো নাত্রে গর্ভধাত্রে ব্রিভুবনশ্রেষ্টায়ৈ নমঃ । 
এতৎ পুষ্পং নমো! মাত্রে গর্ধাত্রে ত্রিভূবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ । 
এষ ধুপঃ নমে। মাত্রে গর্ভধাত্রে ভ্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ । 
এষ দীপঃ নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভূবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ | 

এতৎ নৈবেদ্যং নমো-মাত্রে গর্ভধাত্রে ব্রিভৃবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ। 
ইদ্দং পানার্থং জলং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ | 

ইদ্দং তান্বুলং নমো মাত্রে গর্ভধাত্রে ত্রিভবনচশষ্ঠায়ৈ নমঃ । 

তার পদ নিজের মাথা স্পর্শ সিকি? হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
বলিবেন। 

মাতা ধনিব্ীজননী দগ্ার্ডহদয়া! শিবা | 

ত্বাং নমামি মহামায়া নির্দোষ সর্বহঃখহা। ॥ - 
এইবপে প্রণাম করির়! হাতযোড় করিয়া! স্তব পড়িবেন। 



৩৪ পিতৃ-মাত্ পুজা । 
০ ঠ 

নান্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নান্তি বিফ্ুসধঃ প্রত 
নাস্তি শভ়ুদমঃ পুজ্যে! নাস্তি মাতৃসঙ্গো গুরু: ॥ 
মাতা ধরিত্রীজননী দগ়্ার্জনদয়া শিবা । 

দেবী ত্রিকুবনশ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্বহৃঃখছা। ॥. 
আরাধনীয়া! পরম! দয়! শাস্তিঃ ক্ষমাধ্বতিঃ | 

স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পল্মা চ বিজয়াজর়া ॥ 

হঃখহত্ত্রীতি লামানি মাতুরেকৈক বিংশতিষ্। 
শবপুয়াচ্ছ বয়েন্মত্যাঃ সর্বহূঃখাদ বিমুচাতে | 

তারপর "্পিতঃ ক্ষমন্” *ষাতঃ 58 বলিয়া একটু জল 

ভাম্বকুণ্ডে দিবেন । 

উর্ধবান হুইয়। পিড়লোকের ভুষ্টির জন্ত তীহাদেষষ উ্দেশে 
বলিবেন,-- 

“ন মেহস্তি বি্তং ন ধনং ন চাচা নস 

যোগ্যং স্বপিতৃন্পতোহশ্মি । 

তপান্ততক্ত্যা পিতরো! ময়ৈতে৷ ভুজে। 
ততে৷ বজ্মনি মারুতস্য ॥” 

বশেষে পিতামাতার পদধৌত জল নিয়লোক্তমন্ত্রে মাথায় ধারণ 

করিয়া পান করিবেন । 

.সম্জঃফলপ্রদং পুণ্যং সর্বপাপবিনাশনং। 

সর্বমজলমঙ্গল্যং সর্বহুঃখবিনাশনং ॥ 

সর্বশক্রপ্রশমনং সর্বভোগপ্রদায়কং। 

সর্বতীর্ঘস্য ফলদং মৃদ্ধি,পাদান্ু ধারণং ॥ 

মহাপাপগ্রহগ্রন্তে। ব্যাপ্তোরোগশতৈরপি। 
পিত্বোঃ পাদ্দোদকং পীত্ব। মুচাতে নাত্র সংশরঃ ॥ 



পিতৃ-মাত্ পুজা। ঞ্ক 
চবণামৃত পান কবিয়া পিতামাতা নিফট আঙ্কা "রণ, 

কবিয়! স্বকার্ষো গমন কবিবেন। 

ভে তপস্বী ব্রদ্ধন? এইরূপে প্রত্যহ পিতৃ-মাত্ পু্জাঞ্চাৰী 
সন্তন দেবতা সাদৃহী লাত কবেন এবং ইহকালেই স্বর্গখ ভোগ 
কবেন।”” ৫ 

রুতবোধ একমনে ভুলাধাবেব কথাগুলি শুনিভেচালম। 

ডলাধাৰ কথ! শেষ কবিলে ভিনি “সাধু । সাধু? বাখ( 

উ্াাকে মালিঙ্গন কবিয়া বলিলেন, “হে ব্যাধ। আক 

নাব মানব জন্ম সার্থক! আপনি ধন্ত। আজ আপনাব সসাগ 

আমিও ধন্য হইলীম। আপনাব মহৎ ও সবল ধশ্ম””খৰ 

এিধষ অবগহ তইয়া আমাব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে আম 

“অচিবে কৃদকার্ধ্য হইতে প্াবিব। হে তুলাধাব ! পিতামাতা সম্থাৎ 
উপস্থিত ন! থাকিলে, সাক্বাৎ পুজাব অসুবিধা হইলে ?কম্ধা 
তঠাহাদেব অভাব হইলে কিপ্ধপে পুজা কবিব ?” 

ব্যাধ বলিলেন, “তাহাদেব প্রতিমূতি থাফিলে তাহাতে পু 

কবিবেন । উভা না থাকিলে মানস পুজাব ধ্যানেব ফুলটী মাসাল 

বসাইয়! পুজা করিবেন । উচ্! ভইলে শিবিলিক্ষেও এ পু্ছ! ৰা 

ঘায় ।” 

ক্লৃতবোধ জিজ্ঞালা কবিলেন, ণ্যদি পিভাযাাঁব মো এক 

জনেব অভাব হয় তাহা হইলে কিরূপ পুক্ধা কক্ষিব?” 
ব্যাধ বলিলেন, “পিস্াব অভাব হইলে আকাব প্রতিসু $ 

মাতাব দক্ষিণে এবং মাভান্গ আন্কাব হুইলে ত্রীঙ্কাব প্রিসু্থি 
পিতাব বামে বসাইয়া৷ পুক্ধ! করিবের। প্রতিষুন্ঠ না থাকিল 
মানস পুর সল্ট ভাবে বসাইরা' লইবেন ।* 



৩৬ - পিতৃ-মাতু পুজা | 
লীন পিপল স্শিস্টিরনিসি শি পরি পা সারা শর মর লা শিদলসিতিসসি পাটি উদ এল পিসির আর সত পট শি ছলটিশ জি 2 শত 

দি 

হ্ুতবোধ বলিলেন, গ্হে সুগবধানীব ! মানব কতকাল এই 

পিতৃমাত পুজা করিবে ?” 

ব্যাধ বলিলেন, "্ঘাবৎ না মানৰ এই পুজা করিতে কিষ্ছে 
'অতুল নুখষম্পদ লান্ত করিয়া ভৎসমুদয় গুরুকে অকাতরে দন 

করিতে সমর্থ হইবেন তাবৎ কালই তিনি মাতৃপিত পুজা করি 

বেন। হছে ব্রন্ধন.! যাবৎ দেহাস্মজ্ঞান বর্তমান থাকে, তাবৎ দেতেখ 

কর্তী পিতামাতা মানবের দেবতা । .দেহাম্মজ্ঞান বিন হইবার 

লময় আসিলে, পাপবিনাশক গুরুই সাধকের দেবত! ।” 
কুতবোৌধ বলিলেন, “হে *মৃগয়ু! দেহ অন্রস্থ থাকিলে ৭ 

পুজার দ্রব্যের যোগাড় না থাকিলে কিরূপে পুজা কবিধ ।" 

ব্যাধ বলিলেন, “রূপ অবস্থায় কেবল মানস পৃক্তা কবিলেট 
কাধা হইবে ।” : 

ক্লৃতবোধ এইরূপ কথোপকথনের পর ব্যাথের নিকট হইতে 

বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাধকে শহসহজ্র ধন্যবাদ দিয়া 

স্বগৃচে গমন করিয়! পিডমাতু পুজা করিতে আরম্ভ করিরাছিলেন ; 

*£দেবগন্ধর্বগোলোকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথ। পরান্। 

প্রা্থ,বন্তি মহায্ানে। মাতৃপিতৃপরায়ণাঃ ॥ 
“বামারণ | 

সম্পূর্ণ 












